
SATIŞ DEĞERLENDİRMESİ: Thomas Sample
08.06.2012
Özel & Gizli

SATIŞ AÇMA VE İLETİŞİM

Thomas Sample satış açmada oldukça doğal biridir. Hızlı bir şekilde ilişki kurma yeteneğine sahiptir. Kullandığı
kendinden emin, ikna edici ve bilgi verici yaklaşım ona birinci sınıf iletişim yeteneği sağlar. Eğer bir tehlike oluşursa bu
durum müşteriyle karşılaşma durumunda onun çok erken bir şekilde müşteriyle tanıdık biri olarak görünmesinden
kaynaklanabilir.

Ancak sahip olduğu insanlara doğal uyum yeteneğinin ona tüm satış sürecinde başarı getirecektir. Detay ve bazı
özellikler üzerinde çok fazla zaman harcama eğilimi olabilir. Ancak bu durum, sahip olduğu genel yeteneğe her zaman
zarar vermez.

SATIŞ KAPAMA

Thomas Sample, ürünü konusunda kabul gören, uzlaşma sağlamaya istekli ve insanlara arka çıkan, satış kapamada
konusunda oldukça iyi biridir. İndirim veya özel teklifler pahasına da olsa Thomas Sample hala ilişkiyi sürdürme
girişiminde bulunabilir ancak bir sipariş almadan müşteriyi bırakma konusunda istekli değildir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Thomas Sample yaradılış itibariyle hizmet verme konusunda uyumlu biri değildir. Müşteri hizmetlerini yapabilir ancak
bunu kendi kendine yapmak yerine başkalarının takip etmesi için hizmet ihtiyaçlarının detaylarını verebilir. Şüphesiz
rutin ve devam eden hizmet aramaları onu sıkacaktır. Ayrıca en çok sevdiği müşterilerine hizmet verme ihtimali de
vardır.

SUNUM

Thomas Sample ürünü hakkında tam bir bilgiye sahip iyi ve istekli bir sunucudur. Aslıda ürün bilgisine sahip olmadığında
Thomas Sample bocalayabilir. Thomas Sample, genel ve teknik konularda iletişim kurarken olukça hızlı davranabilir.
Bilgileri sunulan konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin takip edemeyeceği bir hızla sunabilir. Ancak genel iletişim
yeteneği satış yeteneği için oldukça müsaittir.

İDARİ YÖNETİM

Thomas Sample yaradılış itibariyle iyi bir yönetici değildir. Detayları kendi içinde tutabilir, sıkılma eşiği oldukça düşüktür
ve rutin, tekrar eden yönetim görevlerinden kolaylıkla sıkılabilir. Şüphesiz Thomas Sample birçok farklı analitik görevin
üstesinden gelebilir ve bu görevlerden hoşlanabilir. Ancak burada vurgulanması gereken şey farklılığın olmasıdır.

Thomas Sample yönetimsel sistem ve prosedürleri kurma yeteneğine sahip olmasına ve bunları tamamen yerine
getirme yeteneğine sahip olmasına rağmen mümkün olduğunca bu işi başkalarına bırakabilir.
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Bu rapor sadece çalışma ortamındaki davranış özellikleri ile ilgilidir ve her zaman planlı bir görüşme ile birlikte
kullanılmalıdır. Görevdeki başarı; aynı zamanda kişinin uygun zeka, eğitim, deneyim, bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu
gösteren daha detaylı bir değerlendirmeye de bağlıdır.

Thomas Sample için elde edilecek "Güçlü & Limitli Yönler" raporu yukarıdaki bilginin kullanımını genişleten ekstra bir
bilgi sağlayabilir.
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